
Zegen onze wereld: 

dat het een wereld is van vrede en gerechtigheid, 

een wereld waar géén honger meer is, 

een wereld waar mensen  

geen vreemdeling moeten zijn.  

  

Zegen onze zieken. 

Zegen hen die het moeilijk hebben. 

Zegen alle kinderen en ouders. 

 

Zegen ons,  

dat wij meer en meer op Jezus lijken  

door aandacht te geven aan de ander. 

Maak ons groot in eenvoud,  

ten dienste van de andere. 

Zo zendt Gij ons in uw naam en met ons gaan. 

 

Lied 

 

Mededelingen  
 

Zending en zegen  

Praeludium in C groot, BWV 553  

- Johann Sebastian Bach 

We horen van mensen dat het deugd kan doen  

om eens de kerk binnen te lopen.  

Daarom proberen we alle  

kerken van onze parochie  

zoveel mogelijk open te houden.  

Dat kan de grote poort zijn  

of wie weet een zijdeur, 

soms zal er wat licht branden  

of hoor je er een streepje muziek. 

Dit alles in de hoop  

dat jij je er uitgenodigd weet … vrijblijvend. 

 

Orgel 

Praeludium & Fuga in Bes groot,  

BWV 560 - Johann Sebastian Bach 
 

Intredelied 

Welkom 
Verbinden door elkaar de weg te wijzen naar … 

 

Stiltemoment 

 

Bidden om nabijheid  

God, het gebeurt dat wij stil zijn of bang,  

dat wij de moed verliezen, 

dat wij verdrietig zijn of kwaad. 

Help ons te zien dat er mensen zijn  

die ons de weg wijzen. 
stiltemoment 

Derde paaszondag  

B jaar 
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De weg wijzen  

VERBINDEN 



God, wij merken soms dat er mensen zijn  

die alleen staan: 

geen familie, geen vrienden,  

niemand die naar hen omziet. 

Wilt Gij ons dan de kracht geven  

om niet onverschillig te blijven,  

maar om hen de aandacht te geven  

die hen verder helpt. 
stiltemoment 

 

God, Gij zegt tot ons:  

Door elkaar de weg te wijzen,  

verbinden we ons met elkaar. 

Voor ons is dat soms moeilijk te geloven. 

Wilt Gij ons helpen  

om te blijven vertrouwen  

dat wij telkens weer opnieuw  

mogen beginnen om te leven  

naar uw beeld? 

Gij ziet toch het goede in iedere mens? 
stiltemoment 

 

Gloria 

 

Gebed   

Heer, onze God,  

laat ons in dit uur van samen vieren 

op weg gaan om U te ontmoeten. 

Laat ons steeds meer ontdekken 

hoe dichtbij Gij blijft als wij U willen zien. 

Dat vragen wij U, in naam van Jezus,  

de Levende. Amen 

Lied  

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd 
Ja, dan schouwen zij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt,  
in de liefde die alles omringt. 
 
Inleiding op de Communie 

 

Communie 

Psalm 65 “De stilte zingt”, op. 154 nr.1b  

- Herman Roelstraete  

Slotgebed  

Wij worden allemaal geroepen  

om van deze wereld iets moois te maken. 

Het is Gods droom  

dat elke mens gelukkig mag zijn.  

Daarom vragen wij om zijn zegen: 

 

Zegen het werk en de inzet van zoveel mensen, 

God, allen die betrokken zijn  

in de zorg voor gezondheid en welzijn, 

zij die opkomen voor een betere werksituatie, 

mensen die altijd te vinden zijn voor een gesprek. 

 

Om in stilte te lezen 

Je moet wel gek zijn om juist nu  

te blijven geloven dat wij, mensen,  

de gang van de wereld kunnen keren. 

Vroeger, ja, maar nu? Vergeet het maar! 

Dat hebben ze wellicht gezegd 

tegen Abraham en Mozes, 

tegen Maria en Jezus, 

tegen de leerlingen die Jezus volgden, 

tegen de kopers van wereldwinkelkoffie, 

tegen de ondertekenaars van petities 

tegen hen die vluchtelingen ondersteunen 

tegen de mensen die met jongeren op weg gaan, 

tegen allen die blijven geloven in de geduldige 

kracht van kleine stappen en in een grote droom. 

Ze zijn in goed gezelschap,  

de gekken die blijven geloven  

in een nieuw begin. 



Barmhartige God, 

Gij laat de Geest van Jezus in ons wonen 

en vervult ons met uw liefde. 

Gij sterkt ons door de gaven 

van zijn Lichaam en zijn Bloed 

en maakt nieuwe mensen van ons 

zodat wij op Jezus kunnen lijken. 

  

Maak ons herbergzaam van hart 

voor alle mensen rondom ons; 

dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, 

in hun vreugden en hun hoop, 

hen de weg tonen die naar uw liefde leidt. 

  

Bescherm onze paus Franciscus  

en onze bisschop Lode, 

leer alle gelovigen van uw kerk 

de tekenen van deze tijd verstaan 

en maak hen trouw  

in de beleving van uw evangelie. 

  

Erbarm U, Vader, over alle gestorvenen 

waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. 

Vandaag in het bijzonder ... 

Gij brengt hen tot het licht van de verrijzenis. 

 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God onder ons  
al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd 
Ja, dan schouwen zij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt,  
in de liefde die alles omringt. 
 

En als ook onze weg ten einde loopt,  

neem ons dan op in uw huis, 

waar plaats is voor velen. 

  

Onze Vader  
Bidden we met open handen  

als teken van onze bereidheid  

om elkaar de weg te wijzen  

in verbondenheid met elkaar, vanuit Gods liefde. 

 

Gebed om vrede  

Telkens Gij, Verrezen Heer, 

 aan uw leerlingen verschijnt 

wijst Gij ons de weg naar vrede. 

Vrede komt er niet zomaar aanwaaien, 

we moeten er zelf aan werken. 

Laten we de handen uitsteken naar elkaar 

en laat liefde de boventoon voeren, 

dan heeft God onder ons al een huis gebouwd. 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede. 

 

  

Inleiding op de lezingen  

In de lezingen horen wij hoe de verrezen Jezus  

zich aan zijn leerlingen laat kennen als de Levende. 

Als gezondenen dragen zijn leerlingen  

die Blijde Boodschap verder uit 

 

Eerste lezing  1 Johannes 2, 1-5a   

 

Orgel 

Soundtrack - Daniel Hellbach 
 

Een moment met de kinderen 

 

Evangelie  Lucas 24, 35-48  

 

Homilie  

 

Voorbeden 

Leggen wij onze gebedsintenties bij God neer … 

 

Gij die onze ogen opent, 

toon ons uw gelaat in de werkelijkheid  

van elke dag. 

Laat ons uw liefde ervaren. 

Reik ons uw hand, 

opdat wij naar de ander leren kijken 

zoals Gij dat doet. 

En ga met ons mee, door de dagen. 

Gij die onze weerstand breekt 

en uw hand reikt in de tekenen van het leven zelf. 

Moge wij ons toevertrouwen aan U, 

in levend geloof. 

Zodat wij zien dat Gij met ons meegaat,  

doorheen de dagen. 

Ga met ons door de dagen … 
 

Gij, eeuwig geheim in ons midden, 

wees aanwezig 

in ons tastend zoeken naar U, 

in ons twijfelend geloven, 

in ons aarzelend toevertrouwen. 

Maak ons open voor uw mysterie. 

Vorm ons om tot mensen 

die met handen en voeten getuigen 

van uw liefde voor alle mensen. 

Dat zij zien dat Gij met ons gaat,  

doorheen de dagen. 

Ga met ons door de dagen … 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd 

voor het geluk van de mensen. 

Hij nodigt ons uit  

om deel te hebben aan zijn Liefde. 

 

Ik geloof in Jezus Christus,  

die aan de Liefde van God  

gestalte heeft gegeven. 

 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden. 

Hij is hierin zo ver gegaan dat 

Hij ervoor zijn leven heeft gegeven. 

 

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds 

mensen blijft bezielen 

en oproepen om de weg van de liefde te gaan. 

 

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden 

en die hun daden richten  

naar wat Hij heeft voorgeleefd. 

Zij zijn het zout der aarde.  

Zij zijn het licht der wereld. 

 

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren 

want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom: 

'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar het goed is om te leven voor allen'. Amen. 

 

Offerande 

Basses et dessus de trompette - L.N. Clérambault 
 

Gebed over de gaven  

Veel mensen herkennen een vogel aan zijn lied 

een boom aan zijn blad, seizoenen aan hun kleur, 

een vriend aan zijn stap of stem. 

Maar hoe kunnen wij  

de verrezen Jezus herkennen? 

Misschien in mensen die telkens opnieuw vergeven 

of in mensen die elkaar blijven verzorgen, 

of in de vreemdeling in ons midden, 

of in de onbekende die naar ons luistert  

en ons nieuwe moed geeft. 

 

Laten we samen bidden: 

Vandaag komt Hij weer met ons aan tafel 

en breekt Hij het brood en deelt Hij de wijn. 

Zo worden deze gaven brood en wijn  

van leven, tekenen van Jezus zelf. 

Dank Goede God, om deze gaven,  

om Jezus zelf in ons midden. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven  
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wij danken U, God. 

De wereld draagt Gij in uw hand  

en Gij waakt over alle mensen. 

  

Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap 

om uw Woord te horen  

en in het spoor van uw Zoon te gaan. 

Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. 

 

Wij danken U voor de liefde  

die Gij ons toedraagt in Jezus Christus. 

Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen: 

  

God, onze Vader,  

met eerbied noemen wij uw naam. 

Altijd zijt Gij met ons op weg 

en dichter dan wij durven dromen,  

zijt Gij bij ons  

wanneer uw Zoon ons samenbrengt  

rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren  

met brood en beker. 

  

Daarom bidden wij, barmhartige God: 

beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 

zodat Jezus Christus in ons midden komt 

met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed (…). 

  

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

 

Als door 't lied van de armen  
ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd 
en de wereld aan ons toevertrouwd 
Ja, dan schouwen zij heden zijn aangezicht 
in de liefde die alles omringt, 
in de liefde die alles omringt. 


